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Een celkweek in een petrischaaltje of een proefdier is niet altijd 
geschikt of gewenst om medicijnen op te testen. Sinds enkele 
jaren hebben we daarom organen-op-een-chip: plaatjes van 
kunststof of silicium waarop cellen kunnen groeien in een rela-
tief natuurlijke omgeving. De weefsels die op deze organen-op-
een-chip worden gekweekt, vaak afkomstig van stamcellen, ver-
tonen grotendeels dezelfde eigenschappen als het orgaan waar 
ze model voor staan. Zo is er een long-op-een-chip die kan 

‘ademhalen’ voor onderzoek naar astma en chronisch obstruc-
tieve longziekte. Met sensoren en microscopen kunnen onder-
zoekers kijken hoe het weefsel bijvoorbeeld reageert op een 
potentieel geneesmiddel. Steeds kleinere chips en sensoren en 
doorbraken in de stamceltechnologie en DNA-technieken zor-
gen ervoor dat organen-op-een-chip in de startblokken staan 
om het ontstaan en de behandeling van ziektes effi ciënter, 
goedkoper en diervriendelijker te kunnen onderzoeken.

Organen-
op-een-chip
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S
tel, je hebt een zeldzame aan-
doening. Een genetische variant 
van de ziekte van Alzheimer bij-
voorbeeld. Er is een geneesmid-

del op de markt dat werkt tegen een an-
dere ziekte, maar er zijn aanwijzingen dat 
het ook werkt tegen jouw vorm van alz-
heimer. Maar hoe weet je dat zeker? En 
hoe weet je of je geen ernstige bijwerkin-
gen krijgt? 
Gewoon het medicijn innemen is geen 
goed idee. De laatste paar jaren zijn er 
diverse mensen overleden tijdens zo’n 
onderzoek, omdat de bijwerkingen veel 
ernstiger waren dan verwacht. Testen op 
een muis zegt lang niet alles. Een mui-
zenhart slaat bijvoorbeeld vijfhonderd 
keer per minuut, het onze maar zestig 
keer. Muizendarmen werken heel anders 
dan de onze en hun hersenen ook. Testen 
op een dier dat meer op ons lijkt, zoals 
een hond of aap, is ethisch discutabel. 
En testen op een celkweek in een petri-
schaaltje is behelpen, want die cellen 
groeien niet bepaald in hun natuurlijke 
omgeving.

3D-celcultuur
Sinds enkele jaren zijn er organen-op-een-
chip beschikbaar voor dit soort onderzoek. 
Een orgaan-op-een-chip (vaak afgekort als 
OOC) is een ‘driedimensionale levende cel-
cultuur van menselijke cellen die groeien in 
een dynamische omgeving op een microchip 
onder gecontroleerde condities’, aldus het in 
2016 gestarte Nederlandse consortium 
hDMT (Institute for human Organ and 
Disease Model Technologies). Dit consorti-
um kreeg onlangs bijna € 19 miljoen subsi-
die van NWO om de komende tien jaar on-
derzoek te doen aan organen-op-een-chip. 
Het belangrijkste doel van dit onderzoek is 

om meer te weten te komen over hoe ziektes 
ontstaan en waarom sommige mensen met 
een erfelijke aandoening ziek worden en an-
deren niet. Daarnaast bestuderen onderzoe-
kers effecten en bijwerkingen van medicij-
nen. Een geneesmiddel ontwikkelen duurt 
tien tot vijftien jaar en kost vaak meer dan  
€ 1 miljard. Nu nog komt zo’n 95 % van de 
kandidaten voor een geneesmiddel nooit op 
de markt. Vaak blijkt de stof in een laat stadi-
um van de klinische trials toch niet goed te 
werken of te veel bijwerkingen te vertonen. 
Onderzoekers denken dat preklinisch testen 
in een realistischer model, zoals in een or-
gaan-op-een-chip dat meer representatief is 
voor het menselijk lichaam, de kans op suc-
ces flink kan verhogen. Ook zijn organen-op-
een-chip mogelijk goede vervangers van 
diermodellen, waardoor het aantal dierproe-
ven drastisch omlaag kan.

Vloeistofstroom
De basis van een orgaan-op-een-chip is 
een kunststofhouder waarin cellen in een 
klein compartiment van enkele tientallen 
micrometers groot kunnen groeien. Cellen 
afkomstig van stamcellen van een patiënt 
of van een gezonde proefpersoon, groeien 
op de chip in een relatief natuurlijke om-
geving. De belangrijkste eigenschap van de 
chip is dat er vloeistof langs de cellen kan 
stromen, net als in ons lichaam. Daar 
brengt bloed de voedingsstoffen en zuur-
stof naar de cellen en voert CO2 en afval-
stoffen af. Zo’n vloeistofstroom zorgt ook 
voor de activatie van bepaalde genen, en 
versterkt cellen. Een test met het beoogde 
medicijn geeft in zo’n omgeving daarom 
een veel beter beeld van de mogelijke wer-
king en bijwerkingen. 
Het onderzoek naar organen-op-een-chip 
staat nog in de kinderschoenen. Ze zijn 

Een orgaan-op-een-chip is precies wat het woord suggereert: een 
stukje weefsel op een plaatje, vaak verbonden met sensoren. Het 
weefsel zit op de chip in een meer natuurlijke omgeving dan op 
een kweekschaaltje. De belofte is groot, maar is het echt represen-
tatief voor een orgaan en wat kun je er zoal mee onderzoeken?

Proefpersoon op laboratorium

Organen-op-een-chip

 XGenen knippen en plakken
DNA veranderen kunnen we al lan-
ger door middel van recombinant-

DNA-technieken. Maar met die 
technieken kost het veel tijd en bo-

vendien komt de modificatie niet 
altijd op de juiste plek in het DNA 
terecht, zodat je de succesvol ge-

modificeerde organismes nog 
moet scheiden van de niet 

succesvolle.
De ontdekking van de CRISPR-

Cas9-kniptechniek bracht hier ver-
andering in. De onderzoeker hoeft 
alleen maar aan te geven wat het 
te modificeren deel is (door mid-
del van een stukje RNA) en de cel 

doet de rest. 
De CRISPR-module is het stukje 
DNA dat aangeeft waar er DNA 

moet worden aangepast met be-
hulp van een stukje gids-RNA. 

Cas9 is een knip-enzym dat het 
DNA op de aangewezen plek open-

knipt. De cel zal het DNA repare-
ren door de stukken weer aan el-
kaar te zetten. Zo kun je een gen 
verwijderen, maar kun je ook een 

nieuw stukje DNA in plaats van het 
geknipte DNA zetten; dan bouwt 

de cel dat in en is het gen 
gemodificeerd. 

De kniptechniek is eenvoudiger, 
sneller en goedkoper dan andere 
technieken voor genome editing. 
Je kunt haar je toepassen op alle 
organismes in levende cellen. Op 

deze manier hebben Utrechtse on-
derzoekers het gen dat taaislijm-

ziekte veroorzaakt al gemodifi-
ceerd in een darm-organoïde, 

waardoor de ziekte, in het lab al-
thans, is genezen.
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Microfluïdische chip die de bloed-hersenbarriere nabootst, met vier elektrodes en twee vloeistofkanaaltjes (rood en blauw) en daartussen een poreus 

membraan. De chip is gemaakt door Marinke van der Helm en Michaela Hällevall van hDMT
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ontwikkeld vanuit een lab-op-een-chip. In 
de eenvoudigste vorm zijn dat miniatuur-
reactievaatjes waarop je veel handelingen 
uit het lab kunt uitvoeren. De meest ge-
avanceerde labs-op-een-chip zijn micro-
elektromechanische systemen (MEMS). 
Die lijken op computerchips met elektro-
des, sensoren en micro-vloeistofkanaal-
tjes. De bekendste lab-op-een-chip is mis-
schien wel de DNA-chip, waarmee 
onderzoekers allerlei genetisch onderzoek 
kunnen doen op een plaatje ter grootte 
van een lucifer.
De chiptechnologie bestaat al een jaar of 
tien, maar was tot voor kort nog niet goed 
genoeg om er cellen mee te bestuderen. 
De vloeistofkanaaltjes voor een orgaan-op-
een-chip moeten bijvoorbeeld heel klein 
zijn, zo’n 25 µm (een kwart van een haar); 
de pompjes die de vloeistofstroom na-
bootsten zijn nu pas nauwkeurig genoeg. 
Daarnaast zijn sensoren voor bijvoorbeeld 
elektrische activiteit pas sinds enkele jaren 
specifiek en snel genoeg. 

Weefsel uit stamcellen
Op biologisch gebied zijn er twee belang-
rijke doorbraken die organen-op-een-chip 
nu mogelijk maken. Ten eerste hebben on-
derzoekers pas enkele jaren goed in de vin-
gers hoe je specifiek weefsel maakt uit 
stamcellen, cellen die zich nog tot elk cel-
type kunnen ontwikkelen. Het gaat dan 
met name om het verkrijgen en kweken 
van zogenoemde geïnduceerde pluripoten-
te stamcellen (iPS). Dat zijn stamcellen die 
zijn gemaakt door volgroeide cellen, bij-
voorbeeld huidcellen, te herprogrammeren 
naar een meer basale staat. 
Ten tweede is de DNA-kniptechniek 
CRISPR-Cas9 volwassen aan het worden. 
Het Amerikaanse wetenschappelijke tijd-
schrift Science koos de techniek als door-
braak van het jaar in 2015. Met CRISPR-
Cas9 kun je de genetische code in DNA 
gericht aanpassen, dus bijvoorbeeld een 
mutatie in een gen introduceren, of een 
ongewenste mutatie herstellen. Dat opent 
de mogelijkheid om vergelijkend onder-
zoek te doen aan zowel ziek als gezond 
weefsel van één persoon door in een van 
de experimenten het defecte stuk DNA te 
vervangen door gezond DNA.
Het ontwerp van een orgaan-op-een-chip 
begint met de bodem waarop de cellen 
moeten groeien. Cellen passen zich aan 
hun drager aan: laat je stamcellen groeien 

op glas of hard plastic, dan ontwikkelen 
zich bijvoorbeeld botcellen, maar groeien 
ze op een zachte coating van collageen, 
dan vormen zich bijvoorbeeld vetcellen.
Voor de meeste OOC’s in academisch on-
derzoek is PDMS (polydimethylsiloxaan) 
de ideale drager. Dit is een zacht polymeer 
geschikt voor zogeheten soft lithography-
technieken. Je maakt de compartimenten 
en kanalen in het PDMS door eerst in een 
drager een vorm te etsen met uv-licht. Het 
PDMS giet je vervolgens in de vorm. De 
meeste cellen groeien goed op het zachte, 
elastische PDMS, mits het sterk wateraf-
stotende materiaal eerst is behandeld. 
Maar ook andere polymeren zijn geschikt, 
zoals polyacrylamide, hydrogels of biopo-
lymeren zoals collageen. 
De topografie van de ondergrond waarop 
de cellen groeien is eveneens belangrijk. 

Een stamcel heeft bijvoorbeeld een min of 
meer driehoekige vorm, maar een hart-
spiercel heeft een meer langwerpige, recht-
hoekige vorm. Door de compartimenten in 
het PDMS ook rechthoekig te maken, kun 
je een stamcel forceren in de juiste fysiolo-
gische vorm voor een hartspiercel.
PDMS of ander zacht materiaal heeft nog 
een voordeel: je kunt het uitrekken of sa-
mendrukken. Daarmee rekken ook de cel-
len uit en simuleer je bijvoorbeeld het ade-
men van een long of samentrekken van een 
hartspier. 

Laminaire stroming
Een eenvoudige chip heeft een comparti-
ment voor het ‘orgaan’ en een aan- en af-
voerkanaal voor vloeistof. De kanalen zijn 
zo klein dat de vloeistof er door capillaire 
werking of door de zwaartekracht vanzelf 

een belanrijke doorbraak om organen-op-een-chip te maken, is de ontdekking dat stamcellen zodanig zijn te ma  nipuleren dat ze uitgroeien tot (delen van) organen. 

van de grootste voordelen hiervan is, dat je cellen van de patiënt zelf kunt gebruiken voor onderzoek naar de e  ffectiviteit van een medicijn.
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doorheen stroomt, maar pompjes zijn vaak 
wel nodig om een constante en nauwkeuri-
ge stroom te krijgen. Er kunnen ook meer-
dere vloeistofkanalen naast elkaar langs de 
cellen stromen. Dan doet zich een bijzonder 
fenomeen voor: door de kleine afmetingen 
zijn de stromingen op een microchip altijd 
laminair. Dat houdt in dat twee verschillen-
de stromen die naast elkaar liggen niet met 
elkaar mengen. Je hoeft de kanaaltjes dus 
niet van elkaar te scheiden. 
De belangrijkste sensoren die aan het or-
gaan-op-een-chip meten zijn elektrodes. 
Die meten de elektrische activiteit, die 
een belangrijke rol speelt in veel cellulaire 
processen zoals het uitwisselen van infor-
matie tussen cellen, of bij de samentrek-
king van bijvoorbeeld de hartspier. 
Doorgaans bevinden de elektrodes zich in 
het weefsel, maar dat kan de cellen ver-

storen. Daarom is een nieuwe methode 
ontwikkeld op basis van kleurstoffen in de 
cel die van kleur veranderen als de elek-
trische potentiaal verandert. Deze kleur-
stoffen of dyes bestaan al langer, maar ze 
reageerden niet snel genoeg om als elek-
trode te functioneren. Een nieuwe set 
kleurstoffen doet dat wel. Een ander pro-
bleem was dat de kleurstoffen calcium 
binden, en dat is juist een van de stoffen 
die de elektrische activiteit in cellen stu-
ren. De nieuwe kleurstoffen binden veel 
minder calcium dan de oude en verstoren 
daarmee de cel veel minder.

High-throughput screening
Chips die geschikt zijn voor onderzoek zijn 
vaak speciaal gemaakt voor heel specifiek 
onderzoek. Maar wetenschappers hebben 
inmiddels ook chips ontwikkeld voor serie-
productie, bijvoorbeeld voor high-through-
put screening van kandidaat-geneesmidde-
len. Aan deze chips worden andere eisen 
gesteld: ze moeten ze goedkoop en in grote 
aantallen te produceren zijn en de robots 
die de tests uitvoeren moeten ermee om 
kunnen gaan. Dat laatste betekent onder 
meer dat ze standaardafmetingen en eigen-
schappen moeten hebben, bijvoorbeeld die 
van een 96-, 128-, of 384-wellsplaat. Deze 
chips zijn vaak gemaakt van een harder 
plastic zoals polycarbonaat, eventueel met 
een coating om cellen beter te laten groei-
en. Hard plastic kun je spuitgieten, zodat 
elke paar seconden een chip van de pro-
ductieband rolt. 
PDMS is vooralsnog ongeschikt voor mas-
saproductie. Door de grondstoffen polydi-
methyl en siloxaan te mixen, ontstaan klei-
ne bubbeltjes in het materiaal. Daarnaast 
moet het relatief lang uitharden. Polycar-
bonaat is doorzichtig, zodat de robots visu-
eel de reacties in de cellen kunnen volgen 
door fluorescente of luminescente stoffen 
toe te voegen. Meestal zijn er geen sensoren 
verbonden aan deze screeningplaten, maar 
het is wel mogelijk om bijvoorbeeld de elek-
trische activiteit te meten. 
De cellen die wetenschappers gebruiken 
voor organen-op-een-chip hebben een di-
verse oorsprong. Het eenvoudigste is om 
één soort cellen te onderzoeken, net als in 
een petrischaaltje, maar met het voordeel 
dat er vloeistof langs stroomt. Je kunt ook 
een biopt nemen: een stukje ziek of gezond 
weefsel dat je wilt onderzoeken. Het na-
deel van een biopt is dat het lastig is om 

ziek en gezond weefsel te scheiden, zodat 
je beide niet kunt vergelijken. 
Een organoïde is een andere mogelijkheid. 
Daarvoor laat je enkele stamcellen van een 
orgaan driedimensionaal groeien en ont-
wikkelen tot een weefselklompje. Door zelf-
organisatie vormen hieruit mini-orgaantjes 
zoals een stukje darmwand of een hart-
spier. Het lukt nog niet goed om dit proces 
in het compartiment van een chip te laten 
plaatsvinden. 
Een organoïde heeft als voordeel dat zij 
vrij precies is gedefinieerd, in tegenstelling 
tot een biopt. Je weet precies welke cellen 
je hebt. Een nadeel is dat je enkel epitheel-
cellen (de bekleding van weefsel) kunt la-

 XRitmisch rekbaar 
membraan

Het onderzoeksconsortium hDMT, 
met onder meer onderzoekers uit 

Delft, leiden, Amsterdam en 
eindhoven, ontwikkelde de 

Cytostretch, een microfluïdische 
chip op een siliciumchip, net zoals 
de elektronica-industrie gebruikt. 

Daardoor kunnen onderzoekers er 
allerlei al bestaande sensoren op 
aansluiten. De Cytostretch bevat 
een membraan van 4 mm dat rit-
misch rekbaar is. Zo kan de chip 

met de hartcellen die erop groeien 
de situatie in een kloppend hart si-
muleren. De onderzoekers noemen 

het ook wel een microvariant van 
de fietstest bij de cardioloog. De 

hartcellen op de chip kun je belas-
ten alsof ze een prestatie moeten 

leveren. De chip is daarmee ge-
schikt om bijvoorbeeld de invloed 
van medicijnen op de werking van 

het hart te testen.

en belanrijke doorbraak om organen-op-een-chip te maken, is de ontdekking dat stamcellen zodanig zijn te ma  nipuleren dat ze uitgroeien tot (delen van) organen. een 

van de grootste voordelen hiervan is, dat je cellen van de patiënt zelf kunt gebruiken voor onderzoek naar de e  ffectiviteit van een medicijn.
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ten groeien van het orgaan, geen stromale 
cellen (bindweefsel, de wanden tussen 
weefsels). Dat betekent dat je geen bloed-
vaten door de organoïde kunt laten 
groeien.

Vermijden ethische discussie
Tot slot gebruiken wetenschappers pluri-
potente stamcellen om organen-op-een-
chip te kweken. Daarmee kunnen ze zowel 
epitheelcellen als stromale cellen maken. 
Meestal zijn dat iPS-cellen, omdat ze deze 
uit volwassen weefsel kunnen winnen in 
plaats van uit embryonaal weefsel. Je kunt 
ze dus op elk moment van een proefper-
soon verkrijgen. Die methode vermijdt de 
ethische discussie over het gebruik van 
embryo’s voor onderzoek.
Inmiddels zijn er al heel veel modellen be-
schikbaar op chips: hart, lever, long, herse-
nen, darmen en nieren, maar ook complete 

ziektemodellen zoals kanker. Het Ameri-
kaanse Wyss Institute van Harvard Univer-
sity, pioniers op het gebied van organen-
op-een-chip, maakte bijvoorbeeld een 
long-op-een-chip. De chip is gemaakt van 
het elastische PDMS en heeft twee kana-
len die gescheiden zijn door een mem-
braan. Longcellen groeien op de kant van 
het membraan waarlangs lucht stroomt; 
capillaire bloedvatcellen groeien op de 
kant waarlangs kweekmedium stroomt. In 
de chip bevinden zich ook nog twee andere 
kanalen die vacuüm gezogen kunnen wor-
den. Daardoor rekt het membraan en 
daarmee de longcellen. Dat bootst het 
ademen van een mens na. 
Nu kunnen onderzoekers bacteriën door 
het luchtkanaal leiden om een longinfectie 
te simuleren. Ze bestuderen vervolgens bij-
voorbeeld hoe de immuuncellen in de 
bloedstroom zich gedragen om de infectie 

op te ruimen. Maar je kunt zo ook het ef-
fect van geneesmiddelen tegen de infectie 
bestuderen. Daarnaast plaatsen de onder-
zoekers zieke cellen van patiënten met een 
chronische longziekte op de chip om zo 
een ziektemodel voor bijvoorbeeld COPD 
of astma te maken waarmee ze kunnen 
zoeken naar biomarkers.
In Nederland werken wetenschappers 
momenteel aan schizofrenie-op-een-chip. 
Van diverse leden van één familie, waar-
van de leden allemaal schizofrenie heb-
ben, namen ze stamcellen af en kweekten 
die tot neuronen (zenuwcellen). Na on-
derzoek op een chip bleek dat deze neu-
ronen zich heel anders gedragen dan ge-
zonde neuronen. Ze produceren bijvoor - 
beeld te weinig myeline, een stof die 
zorgt voor een snelle overdracht van ze-
nuwimpulsen en die ‘kortsluiting’ voor-
komt tussen neuronen. Van de proefper-

 XMetastase-op-een-chip
Met ziektemodellen op een chip kun je niet alleen kijken of geneesmiddelen werken, 
maar ook de ziekte zelf bestuderen. In het geval van kanker is de groei van de tumor 

en het proces van de uitzaaiing van de tumor (metastase) naar andere weefsels in de-
tail en realtime te volgen.

Het onderzoeksconsortium hDMT wil zo’n model bouwen. een van de comparti-
menten van het systeem is geschikt om primair tumorweefsel te kweken, in een an-
der bijvoorbeeld leverweefsel. een microkanaal bedekt met endotheelcellen, dat als 
bloedvat functioneert, verbindt de compartimenten met elkaar. langs beide mini-
organen loopt dus dezelfde vloeistofstroom. vind je na een poosje kankercellen in 

de minilever, dan betekent dat dat er kankercellen met de vloeistof mee zijn ge-
transporteerd van de primaire tumor naar de lever. 

Dit metastaseringsproces en mogelijke medicijnen die dit beïnvloeden, kun je in 
zo’n twee-compartimentenchip goed bestuderen. een korte video is te vinden via 

onderstaande link.
tinyurl.com/metastase-op-chip

De Nederlandse start-up Pimbio ontwikkelt gestandaardis eerde chips voor onderzoek met organen-op-een-chip. De compartimenten voor cellen (midden) en medium zijn verbonden door vloeistofkanalen.
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sonen werden ook hersenscans gemaakt, 
waarop ‘gaten’ in de hersenen te zien wa-
ren. De link tussen te weinig myeline en 
deze gaten wordt nu onderzocht, evenals 
mogelijkheden om bijvoorbeeld de aan-
maak van myeline te stimuleren als the-
rapie voor schizofrenie. Een chip biedt 
hier uitkomst, omdat onderzoek met 
muizen niet mogelijk is. Muizen hebben 
deze cellen niet en krijgen dus geen 
schizo frenie.

Eindige levensduur
Een orgaan-op-een-chip is niet helemaal 
hetzelfde als een orgaan in een lichaam. 
Daarom zijn er nog beperkingen aan de 
techniek. Je kunt niet alle celtypes even 
makkelijk bestuderen. Het blijkt bijvoor-
beeld lastig om ontstekingscellen te kwe-
ken uit stamcellen. Daarnaast lenen som-
mige organen zich niet goed voor het 

bestuderen van ziek weefsel. Je kunt bij-
voorbeeld geen biopt van zieke hartcellen 
of hersencellen afnemen. Een oplossing 
hiervoor is een genetische aandoening be-
studeren die dezelfde symptomen veroor-
zaakt als de ziekte die je wilt onderzoeken. 
Voorbeelden zijn zeldzame genetische vor-
men van alzheimer of hartfalen. Door die 
te onderzoeken op chips door middel van 
het kweken van stamcellen van dragers van 
de genetische variant, kun je veel leren 
over de mechanismes die de symptomen 
veroorzaken bij de vaker voorkomende 
varianten.
Ook speelt de geringe ouderdom van de 
gebruikte cellen voor de chip een rol. 
Weefsel uit stamcellen is namelijk heel 
jong, wat betekent dat je ouderdomsver-
schijnselen niet goed kunt modelleren. Het 
gebruik van volwassen weefsel lost dat pro-
bleem op, maar die cellen hebben een ein-

dige levensduur, omdat ze maar een be-
perkt aantal keren kunnen delen. 
Tot slot is één orgaan nog geen lichaam. 
Daarom koppelen wetenschappers steeds 
vaker chips aan elkaar, net zoals in het li-
chaam, met vloeistofstromen als bloed er-
tussen. Deze mens-op-een-chip is nog 
lang niet compleet, maar kan al bestaan 
uit veertien onderdelen; en dat aantal 
groeit. 
Uiteindelijk zullen organen-op-een-chip de 
geneeskunde belangrijk vooruithelpen, is 
de verwachting. Medicijnen kunnen sneller 
worden ontwikkeld en zijn goedkoper. 
Toxiciteit van allerlei stoffen van voeding 
tot cosmetica is gerichter te onderzoeken. 
De organen-op-een-chip kunnen de belof-
te van meer gepersonaliseerde therapie 
helpen inlossen. En tot slot: dierproeven 
zijn straks mogelijk overbodig. Over tien 
jaar is het misschien al zover.  

io ontwikkelt gestandaardis eerde chips voor onderzoek met organen-op-een-chip. De compartimenten voor cellen (midden) en medium zijn verbonden door vloeistofkanalen.
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Organen-op-een-chip

Dwarsgestreepte hartspiercellen gekweekt uit menselijke pluripotente stamcellen; de celkernen zijn blauw. Wetenschappers gebruiken deze cellen in 

microfluïdische chips om te onderzoeken hoe ze reageren op mechanische krachten (uitrekken).

08_bijschrift

Voor op school
1.  Welke voordelen bij geneesmiddelenonderzoek worden verwacht 

met organen-op-een-chip als vervanging van proefdieronderzoek?
2.  Welke invloed heeft het dragermateriaal op de ontwikkeling van de 

cellen?
3.  Teken de structuurformule van de repeterende eenheid van PDMS 

(polydimethylsiloxaan). Maak hierbij gebruik van internetbronnen 
zoals Wikipedia.

4.  Leg aan de hand van de structuurkenmerken uit waarom PDMS 
sterk waterafstotend is.

5.  Teken de structuurformule van de repeterende eenheid van poly-
acrylamide. Maak ook hier weer gebruik van internetbronnen.

6.  Leg aan de hand van de structuurkenmerken uit waarom (in tegen-
stelling tot PDMS) polyacrylamide sterk waterabsorberend is.

7.  Wat wordt bedoeld met ‘de topografi e van de ondergrond’ waarop 
de cellen groeien?

8. Leg uit wat laminaire stroming inhoudt.
9. Wat is het verschil tussen een organoïde en een biopt?
10. Wat zijn stromale cellen?
11.  Waarom is onderzoek naar schizofrenie wel met een orgaan-op-een-

chip mogelijk en niet met muizen?
12. Welke beperkingen heeft de orgaan-op-een-chiptechniek?
13.  Welk groot voordeel heeft de CRISPR-Cas9-kniptechniek ten op-

zichte van recombinant-DNA-technieken?
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Meer weten?
• hDMT: www.hdmt.technology
•  Stamcellen, wetenschap, werkelijkheid en fi ctie, Stichting 

biowetenschappen en maatschappij, kwartaal 2, 2016
•  Alles wat je altijd al wilde weten over orgaan-op-een-chip technologie 

en hDMT (hDMT FAQ, 2016)
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